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چکیده
در دنیای رقابتی امروز کاهش هم زمان هزینه و زمان پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به این دلیل ،برقراری توازن بین
زمان و ه زینه پروژه ،به دلیل کاهش عدم تقارن دو عامل در یک پروژه ،ضروری است .با توجه به اهمیت بسیار باالی در نظر
گرفتن محدودیت منابع در مساله زمان بندی پروژه و نزدیکی شرایط مطالعه به دنیای واقعی ،محدودیت های منابع نیز
درنظرگرفته شده است .در یک مقاله ،مدیران پروژه نی ازمندند تا نسبت به محدودیت های منابع آگاهی داشته باشند .از آنجایی
که مساله زمان بندی با محدودیت منابع ،از نوع یک مساله  NP-hardمی باشد ،مدل های فراابتکاری1در این مقاله توسعه
داده شده اند تا نتایجی را بدست آورند که به مدیران پروژه در تصمیم گیری کمک کنند .برای این منظور الگوریتم ژنتیک
مرتب سازی نامغلوب (2)NSGAبرای بهینه سازی مساله توازن زمان-هزینه توسعه داده شد .عالوه بر این ،برای حل یک مساله
برنامه ریزی چند پروژه ای ،از روش زنجیره بحرانی استفاده شده است .به عبارتی برای ارزیابی عملکرد مدل ،مدل توسعه یافته
در ابتدا در یک مقیاس کوچک مورد مطالعه قرار گرفت و سپس پروژه ای با  8 ،7و  10وظیفه ،برنامه ریزی شد .پس از حل
مدل پیشنهادی ،تحلیل حساسیت برای منابع روزانه انجام شد و نتایج مورد بحث قرار گرفت .نتایج ،توانایی مدل و روش
پیشنهادی را در بهینه سازی زمان-هزینه با توجه به محدودیت منابع در مسائل نشان می دهند .راه حل های به دست آمده
نشان دادند که بدون استفاده از این الگوریتم در بعضی موارد زمان بندی ،منابع مصرفی بیش تر از میزان منابع موجود هستند.
واژههای كلیدی :برنامه ریزی چند پروژه ای ،الگوریتم های فراابتکاری ،الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب ،زنجیره بحرانی.

1. Metaheuristic models
)2. non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA
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 -1مقدمه
روش زنجیره بحرانی اولین بار توسط گلدریت 1پیشنهاد شده است که می تواند هدف کلی پروژه ها را بهبود
بخشیده و سرعت اتمام به موقع پروژه ها و کوتاه تر شدن مدت زمان پروژهها را با در نظر گرفتن عدم
قطعیت حاصل کند ،که این نتیجه تالش منابع انسانی است که با افزایش مدت زمان انجام کار آن ها در
پروژه ها،
مدت زمان کلی پروژه را کاهش می دهند .در مدیریت چندین پروژه روی زنجیره بحرانی ،به دلیل نوع برنامه
ریزی پروژه ادغامی ،تغییر یک پروژه منجر به تغییر دیگر پروژهها توسط منابع مشترک خواهد شد و به دلیل
این اشتراک ،بهره وری خدمات کاهش خواهد یافت .زمانی که هر پروژه برای منابع رقابت کند؛ توانایی
 MPSCCدر برابر عدم قطعیت کاهش مییابد ،که به معنی پایداری کم تر است؛ زیرا تاخیر در یک پروژه
واحد بر روی دیگر پروژهها تحت شرایط چند پروژهای بودن تاثیر میگذارد .همان طور که در بیان مسئله نیز
طرح گردید؛ در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگیهای فراوان در حالت چند پروژهای بودن روی زنجیره
بحرانی ،ما تنها به دنبال بهینه سازی یک هدف در پروژه نیستیم و نیاز به بهینه سازی هم زمان چندین
هدف داریم .حال مسئله دیگر این است که در همین پیچیدگی موجود ،نیاز به برنامهریزی بسیار دقیق
زمانی ،هزینه ای و منابع بررسی هر پروژه روی زنجیره بحرانی است تا با توجه به آن بتوان پروژه های
مجموعه را بهینه سازی کرد .بنابر مطالب گفته شده ،سعی بر بهینه سازی چند هدفه با رویکرد زنجیره
بحرانی است .در این پژوهش زمان بندی چندین پروژه در مسئله زنجیره بحرانی مورد توجه قرار می گیرد
.این مسئله اثر عوامل عدم قطعیت و اهداف مختلف را در جهت به پایان رسیدن زمان کل پروژه بررسی می
کند.متعاقب آن مدل بهینه سازی چند منظوره برای زمان بندی چندین پروژه درزنجیره تامین بحرانی بیان
می شود .مدل پیشنهادی را می توان در تولید زمان بندی های متناوب بر مبنای اهمیت اهداف مختلف
استفاده کرد .برای انجام چنین منظوری الگوریتم فرا ابتکاری پیشنهاد می شود .این تکنیک برای اولویت
بندی اقدامات زمان بندی در زنجیره تامین بحرانی پیشنهاد شده است.
 -2پیشنه تحقیق
 -1-2پیشینه داخلی

شیخ ابو مسعودی ،عباس ،)1397(1سازمان های پروژه محور نیاز دارند که فعالیت های خود را بر مبنای
1. Eliyahu Goldratt
1. Abbas Sheikh Abu Masoudi
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برنامه ریزی های بلند مدت تنظیم کنند .بنی اسدی ،مهدیه ،)1393( 2در پژوهشی تحت عنوان :زمان بندی
پروژه با رویکرد زنجیره تامین بحرانی با مطالعه موردی طرح توسعه میدان نفتی دار خوین در شرکت
مهندسی و توسعه نفت ،اصول زنجیره تامین بحرانی در زمان بندی پروژه با محدودیت منابع را مورد بررسی
قرار داده است .ربیعه و همکاران )1392( 3در یک پژوهش تحت عنوان ارائه یک روش ابتکاری برای حل
مسئله زنجیره تامین دو سطحی و دو هدفه به بررسی مسئله چند محصولی و چند دوره ای در یک زنجیره
تامین دو سطحی شامل چند تولید کننده و توزیع کننده پرداخته است.
نوتاش ،4زندیه و دری ( ،)1393طی یک پژوهش تحت عنوان طراحی چند هدفه شبکه زنجیره تأمین با
رویکرد الگوریتم ژنتیک ارائه کرده است ،طراحی شبکه زنجیره تأمین از اساسی ترین مسائل مطرح در
سازمان ها است ،به خصوص سازمان هایی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند .کریمی ،5کاظمی و عزیز
مصری ( ،)1394در یک پژوهش تحت عنوان ارائه یک مدل چندهدفه جدید برای مساله انتخاب تأمین
کننده در زنجیره تأمین ،و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری مبتنی بر پارتو ارائه کرده است .جبله و
همکاران ،)1394( ،6پژوهشی تحت عنوان شناسایی عوامل بحرانی موثر در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی
ارائه کرده است ،که مطالعه موردی آن شرکت کوچک و متوسط بوده است .عامل تبریزی7و همکاران( ،سال
 ،)1395طی پژوهشی تحت عنوان ارائه و حل مدل مسئله زمان بندی زنجیره بحرانی با در نظر گرفتن بافر
تغذیه در زمان بندی پروژه تحت محدودیت منابع ارائه کرده است .فاروقی و اشرفی فشی ،)1396( 1پژوهشی
را تحت عنوان طراحی شبکه زنجیره ی تأمین چند سطحی با در نظر گرفتن راهبردهای پایای چندگانه در
سطح مراکز توزیع ارائه کرده است .نبی زاده و همکاران ،)1396( 2طی یک پژوهش تحت عنوان ارائه مدل
زمان بندی استوار پروژه با منابع محدود برای یک مسئله واقعی زمان بندی پروژه پاالیشگاهی ارائه کرده

2. Mahdiye Bani Asadi and et al
3. Rabieh and et al
4. Mohsen notash and et al
5. Marziye karimi and et al
6. Morteza jebele and et al
7. Amel tabrizi and et al
1. Hiva faroghi & Ashrafi fasha
2. nabizade Behnamiri and et al
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است .جمیلی و رنجبر ،)1396( 3در پژوهشی تحت عنوان ارائه الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری برای
مسئله زمان بندی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره تامین ،مباحث و ایده هایی را مورد مطالعه قرار دادند.
پایدار و همکاران ،)1396( 4در پژوهشی تحت عنوان طراحی شبکه زنجیره تأمین چند دوره ای و سیر
سطحی برای محصوالت زراعی فاسد شدنی ارائه کرده اند .مختاری و همکاران ،)2012( 5پژوهشی تحت
عنوان بهینه سازی سه متغیر زمان-هزینه و کیفیت در طراحی پروژه ارائه کرده اند و بهینه سازی هزینه و
کیفیت را در پروژه ها مورد بررسی قرارداده است .مهدی غفاری و همکاران ،)2015( 6پژوهشی را تحت
عنوان مقایسه وضعیت فعلی و آینده مدیریت پروژه زنجیره تأمین بحرانی ارائه کرده اند .ربانی و همکاران

7

( ،)2017در طی پژوهشی تحت عنوان طراحی مدل برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع در شبکه های
تعاوضی و با تلفیق روش های مدیریت منابع جدید و سنتی ،مدل پیشنهادی را ارائه کردهاند.
 -2-2پیشینه خارجی

فرانسیسکو بالستین 1و همکاران ( ،)2011پژوهشی را تحت عنوان مبانی نظری و عملی برای بهینه سازی
چند هدفه در مشکالت برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع ارائه نموده اند .علی فوت گینوری و مته
مظلوم ،)2015(2پژوهشی را تحت عنوان زمان بندی پروژه با توسعه روش های  pertو  ccpmارائه کرده اند.
آذرایزمیلو و دیانا کورنوا ،)2016( 3پژوهشی را تحت عنوان مقایسه روش های سنتی مدیریت پروژه با روش
های جدید ارائه کرده اند .جینو ماتیوت 4و همکاران در سال ( ،)2016پژوهشی را تحت عنوان طراحی مدل
بهینه سازی چند هدفه جهت برنامههای تکراری ارائه کرده اند و برای حل مدل پیشنهادی و بهینه سازی
چند هدفه از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است .کریستیانا آراسکیویکز ،)2017( 5پژوهشی را تحت عنوان
3. jamili and Ranjbar
4. paydar and et al
5. mokhtari and et al
6. ghaffari and et al
7. M.Rabbani and et al
1 . Francisco Ballston et al
2. Ali Fuat guneri and Mete Mazlum
3. Azar Izmailov and Diana Korneva
4. Jino mattheul et al.
5. KrystynaAraszkiewicz
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بررسی مدیریت زنجیره تأمین بحرانی در برنامه های پروژه های ساختمانی ارائه کرده است و در این پژوهش
به بررسی زنجیره تأمین بحرانی در یک محیط چند پروژه ای پرداخته شده است.
فرانکلین جومانی )2018(6پژوهشی را تحت عنوان رویکرد بهینه سازی چند هدفه برای حل مشکل ترکیب
در صنعت چای ارائه کرده است .در این پژوهش مدلی پیشنهاد شده است و از شیوههای شبیه سازی مونت
کارلو برای حل مدل استفاده شده است .لینگ وانگ و النگ ژنگ 7در سال ( ،)2018پژوهشی را تحت عنوان
طراحی مدل بهینه سازی چند هدفه دانش محور جهت برنامهریزی پروژه با محدودیت منابع چند مهارته
ارائه کرده اند.
چن و تسای ،)2011( 8در پژوهشی به بررسی مسئله ،توازن زمان -هزینه یک پروژه شبکه در محیط فازی
پرداختند .چنگ و ترن ،)2015( 1در پژوهشی یک الگوریتم بهینه سازی جدید ،تکامل تفاضلی چند هدفه
مبتنی بر رقابت (2)OMODEبرای حل مسئله توازن تغییر کاری زمان-هزینه و سود ( 3)TCUTرا پیشنهاد
کردند .ترن و همکاران ،)2015( 4در پژوهشی یک رویکرد ترکیبی جدید به نام کلونی زنبورهای مصنوعی 5با
تکامل تفاضلی ارائه دادند؛ تا بتواند مسائل منابع با محدودیتی به نام مستعمره زنبور عسل مصنوعی با منابع
تحول افتراقی مشکالت محدود شده ( 6)ABCDE-RCرا حل کنند .ژانگ و همکاران ،)2016( 7در پژوهشی
یک مسئله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع 8را ارائه کرده اند .آن ها بر روی زنجیره تأمین بحرانی بافر
پروژه ای را اندازه گیری کرده اند.

6. Franklin Joumani.
7. Ling wang and Long zheng
8. Chen and Tsai
1. Chang and Toren
)2.The Opposition-based Multiple Objective Differential Evolution (OMODE
3.Time–Cost-Utilization work shift Trade-off (TCUT) problem
4. Toren et al
5.Artificial Bee Colony
)6.Artificial Bee Colony with Differential Evolution Resource-Constrained problems (ABCDE-RC
7. Zhang et al
8.Resource tightness
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 -3روش پژوهش
ابتدا روش زنجیره بحرانی ( 9)CCMتوسط گلدراتپ10یشنهاد شده است که می تواند پروژه ها را با
وجود عدم قطعیت مدت زمان به اهداف کلی خود برساند و پروژه ها را بررسی و بهینه کند.
لذا در این پژوهش از برنامه ریزی با رویکرد به روش زنجیره تأمین بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است
همان طور که می دانید قانون پارکینسون ،11نام یک قانون مدیریتی است ،این قانون مبتنی بر آن است که
زمان انجام یک فعالیت تا وقتی که فرصت برای انجام آن در نظر گرفته شده است ،طول می کشد و معموالً
افراد تمایل دارند کاری که به آن ها محول شده را تا پایان تاریخی که از قبل برای انجام آن تعیین شده ،به
تعویق بیندازند ،لذا با تخصیص دادن زمان مناسب برای انجام هرفعالیت ،هم زمان بیش تری به دست آورده
میشود ،هم از لحاظ روانی پیچیدگی ها و دشواری ها و استرس های ناشی از آن کاسته می شود .البته اصل
پارکینسون جادویی برای کاهش زمان انجام فعالیت ها نیست و نباید فراموش شود که قانون پارکینسون
دقیقاً همان مشاهدات و نظارت است و جادویی برای کاهش زمان انجام فعالیت ها نیست .در این پژوهش از
این قانون به این دلیل یاد و استفاده شده است که آدم ها زمان بیش تری برای انجام فعالیت های خود
داشته باشند و خیال آن ها از اضافه کردن بافر به زمان پیش بینی شده راحت شود .در واقع ،استفاده از قانون
پارکینسون در زنجیره بحرانی و مسائل چند پروژه ای باعث می شود مدت زمان انجام و اجرای پروژه ها
بهینه شود و در واقع با زحمت و کار کم تر می توان با خالقیت در پروژها عمل کرد و عالوه بر این مدت
زمان آزاد بیش تری برای انجام دیگر فعالیت ها داشت.
درمدیریت چند پروژه ای ،زمان بندی چند پروژه ای در زنجیره بحرانی  1MPSCCپنج مرحله دارد:
-1
-2
-3
-4

تولید باید در اولویت پروژه های فرعی (پروژه هایی که در مسیر بحرانی قرار ندارند) باشند.
برنامه ریزی و زمان بندی هر پروژه فرعی (پروژه هایی که در مسیر بحرانی قرار ندارند) باید مطابق با
روشی که در زنجیره بحرانی انجام می شود ،صورت بگیرد.
از ناسازگاری تخصیص منابع در بین پروژه های فرعی (پروژه هایی که در مسیر بحرانی قرار ندارند)
جلوگیری شود.
در محیط هایی که چندین پروژه وجود دارد باید بافرهای پروژه ای مختلفی تعیین شود و از بافرهای
پروژه ای مختلفی استفاده شود.
9. Critical chain management
10. Goldrat
11. Cyril Northcote Parkinson
1. Multi project schedule critical chain
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 -5برای بر آورده کردن اهداف مختلف در پروژه ها جهت تکمیل هدف کلی هر پروژه در زمان معین
باید بافرهای مختلف را تجزیه و تحلیل کرد.
با توجه به مطالبی که تا به حال گفته شده است روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه روشی کارآمد و
مناسب است ،و تقاضای مدیریت پروژه برای شناسایی و بهینه سازی کلی زمان بندی چندین پروژه در
زنجیره بحرانی ( )MPSCCامری ضروری می باشد ،همچنین در این پژوهش هدف بر این است که بهینه
سازی به صورت چند منظوره انجام گیرد .منظور از چند منظوره بودن درنظر گرفتن
کیفیت-هزینه و زمان مناسب است و دلیل بر این است که این پژوهش بتواند یک مدیریت یکپارچه زمان
بندی پروژه را در شرکت ها فراهم کند.
نوساناتی که بین مدت زمان در نظر گرفته شده و هزینه های موجود در پروژه های به هم مرتبط و در حالت
چند پروژه ای وجود دارد ،باعث شده چالش های جزئی برای تخصیص منابع محدود بین پروژه ها ایجاد شود.
همان طور که می دانید مسائل زمان بندی چند پروژه ای مختلفی تا به حال شرح داده شده است اما تعداد
کمی مسائل زمان بندی چند پروژه ای کار آمدی را با توجه به وجود عدم قطعیت ها در پروژه ها بررسی
کرده اند.
در این پژوهش هدف بر این است که کارآیی زمان بندی چند پروژه در مسائل بهینه سازی چند منظوره را با
توجه به محدودیت منابع و با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها صورت گیرد .در این بخش بر اساس روش ارائه
شده در مقاله پایه (وانگ و همکاران ،1)2014 ،زمان بندی چند پروژهای در زنجیره بحرانی بیان شده است.
محیط MPSCC2پیچیده است و تقاضاهای زیادی دربارهی سیکل پروژه و کاربرد منبع دارد .امنیت کافی باید
حفظ شود زمانی که مدت زمان برای اقدام در ضمانت کامل شود هرچند توانایی در برابر عدم قطعیتها
ضعیف خواهد شد زیرا این روش ریسک را در اقدامات پروژه توزیع میکند .وجود اثر متوالی توسط ویژگی
مدیریت چند پروژه زنجیره بحرانی تعیین شده است ،یعنی تغییر پروژه به تغییر دیگری با منابع مشترک
میانجامد و کارآیی خدمات کاهش خواهد یافت زمانی که هر پروژه برای منابع بررسی میشود .قابلیت
 MPSCCدر برابر عدم قطعیتها میتواند کم تر باشد که به معنای قدرتمندی کم تر میباشد .عباسی یک
مدل چندمنظوره برای زمانبندی طراحی کرد که به حداقل رساندن مدت زمان و حداکثر قدرتمندی را
هدف قرار میدهد.

1. Vang et al
2. Multi project schedule critical chain
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 -1-3ساخت مدل و تحلیل هدف بهینهسازی چندمنظوره MPSCC
فرآیند زمانبندی و کنترل در چند پروژه زنجیره بحرانی بسیار پیچیده هستند و مدت زمان کلی همیشه
هدف اجراکننده پروژه است ،بنابراین زمانبندی چند پروژه در زنجیره بحرانی حداقل زمان است.
()1
هزینه کلی مدیریت چند پروژه شامل هزینه تجدید شدنی و منابع تجدید نشدنی میباشد CP .مساوی قیمت
واحد Pامین منبع تجدید نشدنی در مدت زمان واحد میباشد و  Ckمساوی قیمت واحد Kامین منبع تجدید
شدنی در مدت زمان واحد میباشد و تابع هدف هزینه پروژه زمانبندی چند پروژه در زنجیره بحرانی است.
()2

ویژگی کیفیت پروژه باید برای هدف انجام تحقیق نظاممند و عمیق در  MPSCCتعیین شود .در اینجا،
متغیر میانی در فعالیت برای ارائه ارزش کیفیت شرح داده شود که فرمول محاسبهاش است:
()3
 EVijارزش به دست آمده فعالیت  jدر پروژه  iاست qij ،شاخص کیفیت  jاست زمانی که در پروژه  iاجرا شد
و کیفیت کلی فعالیتها را اندازهگیری میکند و در زیر محاسبه شد:
()4
سطح کلی کیفیت زمانبندی چند پروژه را میتوان توسط میانگین وزنی سطح کیفیت در کل فعالیتها بیان
کرد:
()5

کمیت قدرت مندی در تحقیق قدرت مندی  MPSCCمهم است هرچند مطالعه کلی در این مبحث وجود
ندارد .حداقل زمان سکون فعالیت میتواند فقط زمان تصادفی فعالیتها در  MPSCCرا به جای فراوانیاش
افزایش دهد .بدین دلیل قدرت مندی با میانگین ارزش زمان سکون و حداقل زمان سکون فعالیتها در این
مدل تعیین خواهد شد و روش محاسبهاش داده شد:
()6
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()7
در فرمول باال SAji ،بدون زمان سکون فعالیت  Aijاست SVij ،زمان راهاندازی فعالیت  Aijاست C ،تعداد
فعالیتها در زنجیره بحرانی است .زمانی که زمان سکون فعالیتها در زنجیره بحرانی مساوی صفر باشد ،زمان
سکون فعالیتها در زنجیره غیربحرانی حداقل است .برای تکمیل به موقع و افزایش کیفیت پروژه ،بافر پروژه
تعیین شده توسط احتمال انتظار تکمیل باید در  MPSCCطبق توافق مشخص شود و  Rufدر زیر محاسبه
شد:
()7
 Tطول زنجیره بحرانی و زنجیره غیربحرانی را نشان میدهد که زمانی که بافر پروژه و زمان محاسبه میشود.
ارزش کمتر بین اندازه بافر و بدون شناور بودن فعالیت آخر در زنجیره غیربحرانی باید داده شود و تغییر
زنجیره بحرانی به علت سایز زیاد بافر اجتناب شد.
 -2-3ساخت مدل بهینه سازی چندمنظوره
برای حل مسأله بیان شده ،مدل بهینهسازی چندمنظوره پیشنهاد شده است .بر مبنای بررسی زمان،
هزینه ،کیفیت و قدرتمندی کلی که توسط پیمانکاران انجام شد ،تابع سودمندی چند ویژگی در اجرای
بهینهسازی کامل زمان ،هزینه ،کیفیت ،قدرتمندی پذیرفته شد و مدل بهینهسازی در زیر ساخته شد:
()8
()9
()10
()11
()12
در مدل باال VARij ،واریانس مدت فعالیت است Apq .فعالیتها را در زنجیره بحرانی نشان میدهدNCC .

مجموعه فعالیتها در زنجیره غیربحرانی است CC .فعالیتها در زنجیره بحرانی است Kmm .برای انواع منابع
موردنیاز در فعالیت  Anmاست.
فرمول  8به معنای حداکثر رساندن سودمندی کلی بهینهسازی چندمنظوره در  MPSCCمیباشد :فرمول 9
رابطه قبل و بعد در بین پروژهها را نشان میدهد که فعالیت بعد نمیتواند اجرا شود تا زمانی که تکمیل
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فعالیت فعلی انجام شود .فرمول  10نشان میدهد که ارزش میانجی پروژه با توافق تعیین شده است :فرمول
 11بیان میکند که مصرف منبع در یک فعالیت مقدار کلیاش را اجرا نمیکند :فرمول  12وضعیت قرار
گرفتن بافر را نشان میدهد یعنی  PBبین یک فعالیت و زنجیره بحرانی قرار خواهد گرفت زمانی که فعالیت
منبع محدود شده است اما به زنجیره بحرانی تعلق دارد.
 -3-3روش پیشنهادی الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب ()NSGA-II

تکنیک  NSGA-IIیکی از رایج ترین روش های ابرابتکاری است که چندین راه حل پَرِتو 1بهینه برای مسائل
بهینه سازی چندهدفه بدست می آورد .آن سه مشخصه زیر را دارد:
 -1اصل نخبه گرایی را رعایت می کند.
 -2مکانیزم خاصی برای حفظ تنوع در جمعیت دارد.
 -3بر روی راه حل نامغلوب تاکید می نماید.
فلوچارت روش  NSGA-IIدر شکل  1نشان داده شده است .ساختار الگوریتم  NSGA-IIپیشنهادی در زیر
توصیف شده و در گراف شکل  1نشان داده شده است .ساختار  NSGA-IIچگونگی تولید پاسخ اولیه و
نسلهای جدید با استفاده از دو عملگر یعنی تقاطع 1و جهش را شامل می شود .شکل  1یک نمونه گراف
برای شرح ساختار پیشنهادی را شامل می شود.

شکل ( )1نمایی از شبکه نودی

در این گراف ،فعالیت  1اولین فعالیت 2برای اجرا است ،و تا زمان پایان این فعالیت ،امکان پذیر نیست تا
فعالیتهای بعدی اجرا شوند .بعد از اجرای فعالیت  ،1حاال زمان اجرای فعالیتهای  2و  3است .اگر منابع
موجود باشند ،هردو فعالیت می توانند همزمان اجرا شوند ،در غیراینصورت ،یکی از این فعالیتها بطور تصادفی
1. pareto
1.crossover
2.activity

10

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره  ،7تابستان 1400

انتخاب شده و اجرا می شود ،و بعد از کامل شدن فعالیت انتخابی ،فعالیت بعدی اجرا خواهد شد .به منظور
اجرای فعالیت  ،4عالوه بر نیاز به منابع ،آن باید برای فعالیتهای  2و  3منتظر بماند تا تکمیل شوند .پس از
اتمام فعالیت  ،4فعالیتهای  6 ،5یا هردو با درنظر گرفتن محدودیتهای منابع انتخاب می شوند .فعالیت 7
آخرین فعالیتی است که اجرا می شود که این فعالیت تا زمانیکه فعالیتهای  1تا  6اجرا نشوند ،نمی تواند اجرا
شود.
 -4تحلیل تابع هدف در زمانبندی زنجیره بحرانی چند پروژه ای
در این مطالعه ،دو فاکتور زمان و هزینه برای ارزیابی زمان بندی زنجیره بحرانی چند پروژه ای درنظر
گرفته شد.
 -1از نظر زمان ،هدف پروژه این است تا مدت زمان را با استفاده از روش زنجیره بحرانی به حداقل
برساند.
 -2از نظر هزینه ،هدف این پژوهش این است تا هزینه کل پروژه شامل هزینه های مستقیم و غیر
مستقیم را به حداقل برساند.
در واقع هزینه های مستقیم شامل هزینه های مربوط به منابع تجدیدپذیر 2و تجدیدناپذیر 3است که برای
تمامی عملیات پروژه به کار می روند .از طرف دیگر ،هزینه های غیرمستقیم شامل هزینههای ثابت شرکت در
مدت اجرای پروژه است .به این دلیل که تابع هدف برای مسئله پیشنهادی ارائه شود ،در ابتدا نمادهای
مرتبط با آن بیان شده است:

 نمادها
 :Nتعداد کل پروژه
 :iاندیس پروژه
 :Jفعالیتهای پروژه
 :Kمنابع تجدیدپذیر
 :منابع تجدید پذیر K ،نیازمند به انتها رسیدن فعالیت در پروژه  iاست.

1. Critical Chain Multi-project Scheduling
2. renewable
3. nonrenewable
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 :هزینه منابع تجدیدپذیر
 :مدت زمان فعالیت در پروژه ،i
 :Pمنابع تجدید ناپذیر
 :منابع تجدید ناپذیر P ،نیازمند به انتها رسیدن فعالیت در پروژه  iاست.
 :هزینه منابع تجدید ناپذیر
 :زمان خاتمه یک فعالیت مجازی
 :بافر پروژه
 :کل زمان پروژه با روش زنجیره بحرانی
 :مقدار منابع غیرقابل استفاده موجود
 :Sجمع فعالیتهای زنجیره بحرانی
 :مدت زمان کل فعالیتهای زنجیره بحرانی
 :هزینه غیرمستقیم برای پروژه  iبه ازای هر روز
 :زمان تکمیل پروژه
 :مدت زمان فعالیت در پروژه
 :زمان شروع فعالیت  jدر پروژه i
 -4-1مدل زمان بندی زنجیره بحرانی چندپروژه ای پیشنهادی با درنظر گرفتن
 محدودیت های منابع
در این پژوهش ،یک مسئله زمان بندی چند-پروژه ای دوهدفه مطالعه می شود .دو تابع هدف مدل ریاضی
در معادالت  13و  14ارائه شدند.
()13
()14

محدودیت های مدل بیان شده در معادالت  15تا  16نشان داده شده است
.
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()15
()16
()17
()18
فرمول ( )13به معنای مینیم رساندن هزینه و زمان بندی کلی بهینه سازی چندمنظوره در MPSCC

میباشد CP :مساوی قیمت واحد  Pامین منبع تجدید نشدنی در مدت زمان واحد میباشد و  Cامین مساوی
قیمت واحد  Kامین منبع تجدید شدنی در مدت زمان واحد میباشد و تابع هدف هزینه پروژه زمانبندی
چند پروژه در زنجیره بحرانی است .فرمول( )14رابطه قبل و بعد در بین پروژهها را نشان میدهد که فعالیت
بعد نمیتواند اجرا شود تا زمانی که تکمیل فعالیت فعلی انجام شود .فرمول( )15نشان میدهد که ارزش
میانجی پروژه با توافق تعیین شده است .فرمول( )16بیان میکند که مصرف منبع در یک فعالیت مقدار کلی
آن را اجرا نمیکند .فرمول( )18وضعیت قرار گرفتن بافر را نشان میدهد یعنی  PBبین یک فعالیت و زنجیره
بحرانی قرار خواهد گرفت زمانی که فعالیت منبع محدود شده است اما به زنجیره بحرانی تعلق دارد.
 توضیح مدل
معادله  13مینیم سازی هزینه پروژه را با استفاده از روش زنجیره بحرانی نشان می دهد.
فرآیند کنترل و برنامهریزی زنجیره بحرانی چند پروژهای پیچیده است و مجریان پروژه و کارفرمایان همیشه
روی کل زمان پروژه تمرکز می کنند .لذا ،هدف زمان بندی زنجیره بحرانی چند پروژه ،به حداقل رساندن
زمان پروژه است .در معادله  ،1بافر پروژه ( )PBبراساس روش برش و چسباندن 1محاسبه می شود.در واقع
روش برش و چسباندن همان عملگر تقاطع است یعنی شما چندین کروموزوم را از والد  Aو  Bجدا کرده و
نیمه های کروموزوم های برش داده شده را به یک دیگر می چسبانید و فرزند را به وجود می آورید .برای
روشن شدن نحوه محاسبه بافر پروژه و تفاوت بین مسیر بحرانی و روش های زنجیره بحرانی ،مثالی با سه
فعالیت  14( Aروز) 10( B ،روز) و  4( Cروز) را درنظر بگیرید .روابط پیش شرط بین فعالیت ها چنین
هستند که فعالیت  Aهیچ پیش شرطی ندارد ،فعالیت  Bبه فعالیت  Aوابسته است ،و فعالیت  Cبه فعالیت
 Bوابسته است .اگر پروژه با روش مسیر بحرانی زمان بندی شود ،کل زمان پروژه برابر جمع زمان های
فعالیت های  B ، Aو  Cیعنی  28روز خواهد بود.
1. cut-and-paste method
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در روش زنجیره بحرانی ،بر اساس فلسفه ای که در پس این روش قرار دارد ،بیان می کند  50درصد از زمان
فعالیت شامل عدم اطمینان است ،در واقع فعالیت های وابسته چهارده روز را تشکیل می دهند و فعالیت
مستقل نیز چهارده روز را تشکیل می دهد و به همین دلیل  50درصد از زمان فعالیت دارای عدم اطمینان
می باشد و برای محاسبه زمان فعالیت بحرانی فعالیت های وابسته دارای شرایط عدم اطمینان هستند زیرا
منابع در ابتدا به فعالیت مستقل اختصاص داده می شود .این زمان از زمان اولیه فعالیت حذف می شود و
نیمی از زمان حذف شده به بافر پروژه اختصاص داده می شود (این روش محاسبه بافر پروژه به روش برش و
چسباندن اشاره می نماید) .لذا ،فرض می شوند زمان های فعالیت های  B ، Aو  Cبه ترتیب  5 ،7و 2
باشند و فرض می شود زمان بافر پروژه  ))7+5+2(/2( 7باشد ،شکل ( )2نشان می دهد چگونه زمان پروژه با
استفاده از روشهای مسیر بحرانی و زنجیره بحرانی محاسبه می شوند.

شکل ( )2محاسبه بافر پروژه

معادله 14هزینه کل پروژه را نشان می دهد .هزینه کل مدیریت چند-پروژه شامل هزینه های مرتبط با منابع
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به عالوه هزینه های سربار برای هر روز است .معادله  15پیش نیازها 1و جانشین
ها (عملیات بعدی ها) 2این پروژه را نشان می دهد و اشاره می کند که عملیات بعدی تا زمان اتمام عملیات
پیش شرط فعلی قابل اجرا نیستند و به دلیل پیوستگی نمی توان عملیاتی را پس از آغاز متوقف کرد.
معادله  16نشان می دهد که چگونه بافر پروژه را باید محاسبه کرد .معادله  5-4محدودیت های منابع در
این مدل را منعکس می نماید که بیان می نماید که استفاده از یک منبع برای عملیاتی که در یک روز انجام
می شود نمی تواند از یک میزان منابع موجود در آن روز بیش تر باشد.

1. predecessors
2. successors
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 -2-4طراحی الگوریتم مرتب سازی نامغلوب
در این پژوهش ،الگوریتم ژنتیک برای زمان بندی زنجیره بحرانی چند پروژه با درنظر گرفتن محدودیت
های منابع به کار برده شد .با استفاده از این الگوریتم برای مسئله ،بهترین دنباله عملیات برای رسیدن به
بهترین ارزش مطلوب یافت می شود .رویه یافتن راه حل با الگوریتم ژنتیک در گام های زیر شرح داده شده
است:
ورود مدل و پارامترهای پروژه مانند: تعداد اهداف
 محدودیت ها
 زمان اجرای فعالیت ها و منابع موردنیاز
 روابط پیش شرط فعالیت ها
 منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر
پارامترهای  NSGA-IIبه صورت زیر انتخاب می شوند:
 تعداد نسل هاmaxiter=100 :
 تعداد اعضای جمعیت اولیهnpop= 100 :
 نرخ تقاطع %70 :از جمعیت اولیه که به صورت اختیاری و تصادفی این نرخ انتخاب شده است.
 نرخ جهش %30 :جمعیت اولیه که به صورت اختیاری و تصادفی این نرخ انتخاب شده است.
بندی بهینه انتخاب می شود .به منظور تأیید و اعتبارسنجی مدل  ،دو نمونه مثال در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفت.
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جدول( :)1اطالعات و خروجی های به دست آمده از نمونه پیاده سازی اول
خروجی های به دست آمده از نمونه پیاده سازی اول

اطالعات نمونه پیاده سازی اول
منابع
شماره

تقدم زمان K4 K3 K2 K1

نام فعالیت

P1

P2

زمان

زمان

مدت

فعالیت شروع

زمان

خاتمه

هزینه منابع

هزینه

تجدید ناپذیر

منابع
تجدید
پذیر

1

1-Site
preparation
2-Forms and
rebars
3-Excavation

4

4-Precast
concrete
girders
5-Pour
foundation
and piers
6-Deliver
precast
girders
7-Erect
girders

2
3

5
6
7

-

14

2

3

2

1

100 100

1

1

7

7

800

2240

1

15

2

2

2

2

120 120

2

8

8

15

800

2920

1

15

3

2

3

2

100 100

3

8

8

15

670

1440

1

12

1

2

2

1

80

90

4

8

6

13

960

2320

3و2

22

5

4

4

5

200 150

5

16

11

26

1350

7150

4

14

3

2

1

2

90

120

6

14

7

20

810

1925

6و5

9

1

2

1

1

60

70

7

27

5

31

510

975

جدول ( :)2جدول روابط پیش شرط عملیات در پروژه های اول  ،دوم و سوم در نمونه پیاده سازی دوم
روابط پیش شرط عملیات در پروژه اول

روابط پیش شرط عملیات در پروژه دوم

منابع
نام

مدت

روابط

فعالیت

زمان

پیش

K1

K2

K3

منابع

K4
P1

شرط

روابط پیش شرط عملیات در پروژه سوم

P2

نام

مدت

روابط

فعالیت

زمان

پیش

K1

K2

K3

منابع

K4
P1

P2

نام

مدت

روابط

فعالیت

زمان

پیش

شرط

K1

K2

K3

K4
P1

P2

شرط

A1

5

_

0

3

1

3

90

40

A2

9

_

2

0

4

1

40

40

A3

5

_

4

4

5

3

60

40

B1

8

A1

0

6

0

5

90

100

B2

6

_

2

4

2

0

80

80

B3

7

_

2

2

2

0

80

60

C1

9

A1

1

0

6

0

100

10

C2

11

_

1

0

5

4

30

80

C3

8

_

1

4

0

3

50

70

D1

8

A1

3

1

2

3

90

0

D2

7

A2

4

6

0

1

70

20

D3

8

B3

3

0

0

2

100

70

E1

6

F1

12

B1
C1
D1

2

2

0

3

50

10

E2

8

B2

2

6

1

0

90

80

E3

7

B3

0

3

4

1

70

10

0

2

2

1

90

90

F2

5

B2

0

3

5

0

60

10

F3

4

G1

8

5

5

0

0

20

10

G2

8

C2

1

3

6

5

90

40

G3

8

A3
D3
B3

3

1

0

6

20

90

3

3

0

2

90

70

H2

7

D2
E2

0

3

3

3

30

80

H3

6

C3

0

3

6

2

80

80

I2

6

F2

1

1

1

6

100

90

E1
F1

E3
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J2

7

G2

3

1

3

10

1

80

جدول( :)3مقایسه زمان و هزینه پروژه ها با در نظر گرفتن محدودیت منابع در سناریو های مختلف
شماره

محدودیت منابع  6واحد

محدودیت منابع  8واحد

محدودیت منابع  10واحد

محدودیت منابع  12واحد

(سناریوی اول)

(سناریوی دوم)

(سناریوی سوم)

(سناریوی چهارم)

1

48332/6

97

48333/7

64

48324/5

53

48323/5

46

2

48342

92

48331/9

65

48323

54

48322/6

47

3

48334/2

95

48331/9

65

48323

54

4

48333/5

96

48331/7

68

5

48333/5

96

48331/7

68

6

48327/3

70

7

48327/3

70

این الگوریتم کروموزوم های اولیه را تولید می کند که هر کروموزوم دنباله های اجرای عملیات را با توجه به
روابط تقدم بین محدودیت منابع نشان می دهد .مرتب سازی نامغلوب اجرا می گردد ،فاصله ازدحامی 1برای
هر جبهه 2محاسبه می شود و سپس بهترین کروموزوم ها انتخاب می شوند .در پایان ،راه حل پرتو به عنوان
برنامه زمان اجرا می شود.
 -4-3یافته ها
از تجزیه و تحلیل مقادیر نتایج محاسباتی به دست آمده ،نتایج زیر حاصل می شود:
در ابتدا ،مدل با مثال های مقیاس-کوچک بررسی شد .نتایج تغییر در مقادیر منابع روزانه نشان می دهد کهبا افزایش منابع روزانه ،زمان تکمیل شدن و هزینه اجرای پروژه کاهش می یابد همان طور که در شکل (4-
 )5و
( )4-6نشان داده شده است.
بعد از اجرای نمونه پیاده سازی دوم توسط نرم افزار Rمحدودیت منابع  ،10 ،8 ،6و  12واحد منبع در مدل
برای هر منبع در طول روز را شامل می شد و نتایج مربوط به آن ها مورد بررسی قرار گرفت.
در سناریوی اول ،تعداد  5پاسخ پارتو به دست آمد .با توجه به دنباله های مختلف اجرأ ،هر یک از این1. crowding distance
2. front
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پاسخ ها گزینه های اجرای مختلفی را در اختیار مدیر پروژه قرار می دهند .بهترین گزینه می تواند با توجه
به شرایط پروژه انتخاب شود .خروجی به دست آمده نشان می دهد مناسب ترین مدت زمان برای انجام پروژه
ها در این حالت  92روز با هزینه  48342است .قابل قبول ترین هزینه انجام پروژه برابر  48332.6با زمان
انجام  97روز بود.
در سناریوی دوم ،تعداد  13پاسخ پارتو به دست آمد .خروجی به دست آمده نشان می دهد که مناسب ترینمدت زمان برای انجام پروژه در این حالت  64روز با هزینه  48333.7بود .قابل قبول ترین هزینه انجام پروژه
برابر  48327.3با زمان اجرای  70روز بود .بهترین گزینه می تواند با توجه به شرایط و اهمیت پارامترهای
هزینه و زمان انتخاب شود.
در سناریوی سوم ،تعداد  3پاسخ پارتو به دست آمد .خروجی به دست آمده نشان می دهد که مناسب ترینمدت زمان برای انجام پروژه در این حالت  53روز با هزینه  48324.5بود .قابل قبول ترین هزینه انجام پروژه
برابر  48323با زمان انجام  54روز بود .بهترین گزینه می تواند با توجه به شرایط و اهمیت پارامترهای هزینه
و زمان انتخاب شود.
در سناریوی چهارم ،تعداد  2پاسخ پارتو به دست آمد .خروجی به دست آمده نشان می دهد که مناسبترین مدت زمان برای انجام پروژه در این حالت  46روز با هزینه  48323.5بود .قابل قبول ترین هزینه انجام
پروژه برابر  48322.6با زمان انجام  47روز بود .بهترین گزینه می تواند با توجه به شرایط و اهمیت
پارامترهای هزینه و زمان انتخاب شود.
در سناریو ی پنجم ،منابع  K2و  K3نسبت به بقیه در پروژه مهم تر هستند ،که با آزادسازی آن ها ،پروژهدر کوتاه ترین زمان ممکن تکمیل می شود.
هزینه تکمیل شدن پروژه با آزادسازی هر منبع تغییر می یابد .نتایج نشان می دهد که تفاوت قابل توجهیدر هزینه کل پروژه با در نظر گرفتن آزادسازی منابع به طور انفرادی وجود ندارد.
سناریو ی ششم ،بیان می نماید که با آزادسازی هم زمان دو منبع ،زمان اتمام پروژه بیش تر از سناریوهایدیگر کاهش می یابد .نتایج ،عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی را منعکس می نماید .زمان اتمام پروژه به
طور قابل توجهی با آزادسازی دو منبع  K2و  K3کاهش می یابد .این مسئله اهمیت باالی این دو منبع را
نشان می دهد .لذا ،می توان نتیجه گرفت که وقتی زمان اتمام پروژه از اهمیت ویژه ای در یک پروژه
برخوردار است؛ آزادسازی دو منبع  K2و ( K3یعنی فراهم کردن این دو منبع به طور کامل و حذف
محدودیت های منبع مرتبط با آن ها) می تواند به طور قابل توجهی در کاهش زمان اتمام پروژه مشارکت
نماید.
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براساس نتایج به دست آمده کران پایین هزینه به آزادسازی دو منبع در حالت های مختلف حساس نمیباشد ،اما با درنظر گرفتن کران باال ،حالت های ( K1و  )K3و ( )K2 , K4باالترین هزینه را دارند؛ در حالی
که حالت ( K3و  )K4کم ترین هزینه را دارند.
سناریو هفتم ،نشان می دهد که زمان اتمام پروژه بیش تر با آزادسازی سه منبع  K3 ،K2و  K4کاهشمی یابد .باید توجه شود که کران های باال و پایین زمان به دست آمده در دو حالت ( K1و  K3و  )K4و
( K2و  K3و  )K4برابر بودند .این بدان معنا است که حساسیت آن ها به زمان تکمیل شدن با آزادسازی
این سه منبع از بین می رود.
براساس شکل ( ،)4-18هزینه کل پروژه با آزادسازی منابع ( K3 ،K2و  )K4مینیمم می شود.زمان تکمیل شدن پروژه با آزادسازی هم زمان  4منبع کاهش می یابد .این بدیهی است زیرا منابع کافیموجود است و هیچ تأخیری در اثر محدودیت منابع ایجاد نمی شود.

 -5نتیجه گیری كلی
هدف اصلی از این مطالعه تهیه یک مدل بهینه سازی چند منظوره برای برنامه ریزی چند پروژه ای بر روی
زنجیره تأمین بحرانی با منابع محدود و با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جهت توازن هزینه -زمان برای
کشف پاسخ های بهینه بود .در این راستا ،از یک الگوریتم ژنتیکی مرتب سازی نامغلوب استفاده شد تا به
مدیران پروژه پاسخ های مختلف پارتو را ارائه دهد .با ارائه تعریف صحیح تری از مسئله ،راه حل بهینه و پاسخ
مناسب تری از پارامترهای پروژه ،حاصل می شود .برای این منظور ،اصول اولیه الگوریتم ژنتیکی مرتب
سازی نامغلوب ایجاد شد ،سپس مسئله توازن زمان-هزینه توسط الگوریتم پیشنهادی حل شد که از چندین
سناریو استفاده شد.
سرانجام ،نتایج به دست آمده از سناریوها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه به سناریوهای مربوط به
محدودیت منابع و نتایج حاصل از حل آن ها ،چندین راه حل پارتو با زمان ،هزینه و تعداد متفاوتی از منابع
ارائه می شود به گونه ای که مدیران با توجه به امکانات و شرایط خود می توانند یکی از این موارد را انتخاب
کنند .نتایج نشان می دهد که اگر منابع بیش تری موجود باشد ،زمان اتمام پروژه کاهش می یابد ،اما هزینه
کل پروژه تغییر قابل توجهی نخواهد کرد .همچنین برای تجزیه و تحلیل حساسیت هر منبع و سنجش
اهمیت آن ها ،هر منبع با توجه به یک سری محدودیت منابع به صورت تکی ،دوتایی و سه گانه آزاد شدند تا
اهمیت این منابع برای مدیر پروژه مشخص شود .پس از تجزیه و تحلیل ،مشخص شد که منابع  K2و  K3از
اهمیت باالیی برخوردار هستند و تأثیر زیادی در زمان و هزینه پروژه دارند .لذا ،تهیه این دو منبع در پروژه
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های مربوطه باعث بهبود زمان و هزینه پروژه می شود .با توجه به پیچیدگی بحث در مورد زمان بندی پروژه
با محدودیت منابع ،مدل پیشنهادی با چالش هایی روبرو است .در بین این موارد ،ممکن است عالوه بر زمان
و هزینه ،نیز اهداف دیگری در نظر گرفته شود .عالوه بر این ،اگرچه اولویت بندی برای تخصیص منابع مبتنی
بر سودآوری پروژه ها است ،در این مطالعه ،سطح یکسانی از سودآوری در بین پروژه ها در نظر گرفته شده
است .در این تحقیق ،پارامترهای ورودی مسئله مانند زمان و هزینه هر فعالیت ثابت و از پیش تعریف شده
است ،در حالی که در دنیای واقعی آن ها می توانند نامشخص باشند.
با توجه به موارد فوق ،ممکن است پیشنهادهای مختلفی برای انجام مطالعات آینده بر اساس مدل پیشنهادی
در این تحقیق در نظر گرفته شود .در میان اهداف دیگر در نظر گرفته شده برای این مسائل ،می توان کیفیت
و انحراف منابع موجود را مشخص کرد.عالوه بر این برای تحقق مدل پیشنهادی می توان ضرایب تأثیر
مختلفی را برای پروژه ها در نظر گرفت .سرانجام می توان از رویکردهای مختلف مانند رویکرد تئوری فازی و
مدل سازی تصادفی استفاده کرد تا عدم اطمینان را در مورد مسئله به کار برد .همچنین ،در این مطالعه،
حداکثر تعداد فعالیت در پروژه های چندگانه برابر  10بود .در مطالعه آینده ،این مدل می تواند برای پروژه
های در مقیاس بزرگ یا پروژه مگا که دارای فعالیت های زیادی مانند ساختمان های مرتفع و آسمان خراش
ها است ،استفاده شود .با توجه به رویکرد استفاده شده در این تحقیق برای ارزیابی اهمیت هر منبع ،این اثر
در پروژه های بزرگ تر بهتر نشان داده می شود و باعث بهبود عملکرد چنین پروژه هایی می شود .با
مشخص شدن وزن هر منبع ،تأمین منابع با اهمیت تر مانع از تأخیرهای زمان در پروژه های مقیاس-بزرگ
می شود.

 -6پیشنهاداتی برای كارهای آتی
مدل برنامه نویسی چند منظوره از توزیع امداد برای زنجیره تأمین پایدار در برابر بالیای طبیعی در مقیاسبزرگ
بهینه سازی سیاست یکپارچه موجودی در یک زنجیره تأمین چند پروژه ای-چند مرحله ایمدل چند منظوره تصادفی برای یک زنجیره تامین حلقه بسته با مالحظات زیست محیطی و چندپروژه ای
طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار و سبزچند پروژه ای -چند منظوره فازیطراحی یک شبکه چند منظوره یکپارچه  ،چند پروژه ای و چند مرحله ای با زنجیره های فصلی.الگوریتم ژنتیکی حالت پایدار برای طراحی شبکه زنجیره تأمین چند پروژه به صورت هم زمان-مدیریت ریسک کیفیت چند پروژه ای در زنجیره تأمین چند الیه با الگوریتم ژنتیک
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